
Referat fra KGC bestyrelsesmøde den 3. okt. 2018 
 
Deltagere: Inger Sørensen, Peder Carlo Babis, Lars Nielsen, Per Plejdrup,  

Per Lauesen, Hans Jørgen Ovesen, Jørgen Elkjær-Nielsen  og 
Martin Riemenschneider 

  
  

1. Ideer, spørgsmål og tiltag fra medlemmer siden sidst 

 
Forretningsudvalget: 
Søren Vagnholm har  undret  sig og stiller følgende spørgsmål: 
1. Hvordan kan en ansat i klubben være medlem af forretningsudvalget? 
2. Har dette medlem stemmeret? Hvis ikke, hvordan opnås der stemmeflertal i forretningsudvalget, 
blandt de 2 resterende medlemmer? 
3. Hvorfor sidder formanden ikke i forretningsudvalget? 
 

Bestyrelsen har svaret Søren Vagnholm direkte og svaret er uddybet i Nyhedsbrevet. 
 
Begynderudvalg: 
Thomas Koppel har tilbudt at hjælpe med forløbet fra begynder til at være fast medlem af klubben. 
 

Da flere nybegyndere har udtrykt ønske om et sådant forløb tager vi med glæde imod 
tilbuddet fra Thomas, og han vil blive kontaktet af Begynderudvalget for at aftale det videre 
arbejde.  
  
Restaurant: 
Jesper Skov har foreslået oprettelse af konto for medlemmer i restauranten, hvor kontohaver 
indbetaler et beløb på kontoen og derefter forhåbentlig bruger løs, hvilket kan styrke restaurantens 
omsætning. 
PEKA foreslår at der installeres ”auto” tappesteder i stedet for haner. Tappestederne alm-mørk 
indstilles til 0,4 l og 30 kr. Hvis det er muligt med en tredje tappested så specialøl 0,4 l 40 kr.   

 
Cafe- og Eventudvalget undersøger sammen med Martin hvad der er praktisk muligt. 
 
Økonomi og kontingent: 
Nogle medlemmer har udtrykt bekymring for klubbens økonomi  og betinger deres medlemskab af, 
at klubkontingentet for år 2019  ikke stiger. 
 
Bestyrelsen har ikke mulighed for at stille garanti for klubkontingentets størrelse for 2019, idet det 
er den ordinære generalforsamling, der beslutter og vedtager  kontingentsatserne.   
Bestyrelsen agter at foreslå et uændret kontingent for 2019 – eventuelt med tillæg af det 
dyrtidstillæg der er nævnt i vedtægternes §4.1 - svarende til ca. 1% af kontingentet.   
  
  
 



Hul 1: 
Claus Monfeldt har spurgt, om den foreslåede løsning med den ”skjulte” sø på hul 1 ikke er meget 
kostbar. 
 

Bestyrelsen vil undersøge, om ejerne af banen er villig til at foretage jordarbejdet, så 
ændringen er uden de store udgifter for klubben.  Det er naturligvis ikke et projekt, 
bestyrelsen vil ofre midler på her og nu, men skal baneændringen gennemføres, kræver 
det en del forberedelser i form af ansøgning, detaljeret plan og tilladelse fra de offentlige 
myndigheder – alt sammen noget der kan foretages uden udgift for klubben.   

 
2. Nyt fra kontoret 

Der er netop udsendt specialtilbud til nye medlemmer.  Ved næste bestyrelsesmøde vil der 
foreligge en opgørelse af antal medlemmer i klubben, og en sådan aktuel opgørelse vil 
fremover blive udsendt sammen med nyhedsbrevet. 
Norddjurs Golfklub, som er en af klubberne i XL-samarbejdet, har planer om at lukke for 
XL-spillere fra andre klubber i 3 måneder om vinteren. Det vil de øvrige klubber i 
samarbejdet inclusiv KGC ikke acceptere, og det forventes at Norddjurs Golfklub på 
baggrund af dette ikke vil forsætte XL-samarbejdet. 
Den afsluttende klubmatch er flyttet til afholdelse den 20. oktober 2018. 
”Klappematchen” forventes afholdt i starten af November.   

 

3. Orientering fra udvalgene 

Sponsor-/reklame udvalg:  Peder Carlo Babis,  Jørgen Elkjær-Nielsen 

Sander Nielsen, Martin R ( og evt. senere Jesper 

Christensen) 

Sponsorudvalget har haft et første møde, hvor Martin hurtigt gennemgik klubbens aktuelle 
”Sponsoraftaler” inkl. indhold & værdier, og informerede om, at KGC manglede at afholde 
”afslutningsmøde” med Sponsorer for sæsonen 2018, hvilket sandsynligvis bliver i 
november måned. 
Udvalget gennemgik øvrige potentielle sponsoremner, både tidligere og andre lokale, som 
udvalget bør tage kontakt til, i løbet af de nærmeste par måneder. 
Det blev endvidere aftalt at gennemgå indhold af diverse ”Sponsorpakkerne”. 
Overordnet er målsætningen at søge 10-20 ekstra sponsorer som kan medvirke til, at KGC 
fordobler nettoindtægten over de 2 næste sæsoner. 
Som en hjælp til dette er planen at benytte det aktuelle ”netværk” og således udnævne 3 
”ambassadører” der kan tiltrække nye Sponsorer til klubben. 
Det nye ”Sponsorudvalg”, udvalgets idéer & oplæg for de nærmeste 2 sæsoner, inkl. den 
nye arrangementsplan for sæson 2019 forventes offentliggjort til sponsorarrangementet 
primo november. 
Herudover er sponsorudvalget interesseret i feedback & forslag fra ”Sponsorgruppen”.   
Martin laver forslag til dette arrangement til udvalgets næste møde.. 



Martin vurderer behov og uddelegerer div. opgaver til de øvrige i udvalget til næste møde,  
med formålet, at ALLE nuværende Sponsorer snarest mulig får henvendelse/kontakt fra én   
fra udvalget, og åbner dialog omkring fremtidig sponsoraftale for 2019-2020. 
Det bør være ”målet” at udvalget pr. 1. december 2018 har overblik og kendskab til, hvilke 
aftaler KGC får på plads, ikke nødvendigvis «endeligt», idet der fortsat kan tilknyttes nye 
potentielle. 
Sander bliver tilknyttet Sponsorudvalget. 
Der er også fundet 3  “ambassadører” som skal hjælpe sponsorudvalget og på den måde 
medvirke til at tiltrække nye potentielle “Sponsorer" til klubben 
 
Jesper Christensen har tilbudt sin hjælp i det videre arbejde i udvalget, og han vil blive 
kontaktet i løbet af de nærmeste par uger, for at aftale nærmere om muligheder - og div. 
opgaver i udvalget.   
Mulighederne for opsætning af større reklameskilt ved landevejen undersøges. 

 

Bane- klubhusudvalg:       Per Lauesen, Max Brüner, Martin Riemenschneider, 

Sander Nielsen  og Allan Johnsen. 

Udvalget arbejder med at få opsat udendørs belysning ved driving range ved de 

overdækkede udslagsstande.  

Der planlægges opsætning af lynafleder på læskur ved hul nr. 14. 

Der har været flere tilbud fra frivillige medlemmer om at deltage i arbejdet med klipning og 

vedligeholdelse af baneanlægget. Udvalget undersøger derfor hvilke arbejdsopgaver 

frivillige kan påtage sig på baneanlægget, idet der skal tages hensyn til kendskab og 

håndtering af maskiner, forsikringsforhold mv.  

 

Cafe- og Event-udvalg Inger Sørensen, Hans Jørgen Ovesen, Maria Petersen  og 

Martin Riemenschneider 

Onsdag den 10. okt. 2018 holder +65-holdet afslutningsmiddag.  

Som forsøgsordning indbydes medlemmerne til efterfølgende ”Spil-dag” i klubhuset som 

nærmere beskrevet i nyhedsbrev. 

  

Sports udvalg:   Lars Nielsen, Hans Jørgen Ovesen og Sander Nielsen 

Eliten:  Suppleres med Mikael Jakobsen 

Junior: Suppleres med Gert Pedersen og Martin Skaarup 

Begynder: Suppleres med Jan Lykke, Sander Nielsen og Roy 

Hjelmeborn 

Bambino:  Suppleres med Jacob Udengaard og Martin Skaarup. 

 

Match udvalg:  Lars Nielsen, Poul Erik Krog Andersen, Peter Grünbaum, 

Peter Frentz og Jacob Udengaard  



  

Frivillig aktivitets udvalg:  Freddy Larsen er frivillig kontaktperson. 

Freddy har siden sidst udsendt mail til alle medlemmer om opfordring til frivillig hjælp til 

KGC. 

Der undersøges muligheder for tilskudsordninger til klubben via private fonde. 

 

Forretningsudvalg: Jørgen Elkjær-Nielsen, Per Plejdrup og Martin 

Riemenschneider 

Der er nu skrevet kontrakt med Sander om direkte ansættelse i KGC fra den 1. januar 2019. 

Dermed har klubben sikret sig den fulde rådighed over Sanders arbejdsindsats for klubben, 

og vi ønsker Sander velkommen i klubben som ny fast medarbejder. 

Formanden og Forretningsudvalget vil snarest tage kontakt til ejerne af golfanlægget-  Par4 

Aps – med henblik på at drøfte de fremtidige vilkår for den aftalte lejebetaling, der iht 

lejekontrakten stiger til kr. 950.000,- pr. 1/1 2019 . 

  

4. Næste møde 

Afholdes onsdag den 31. oktober 2018 kl. 17:00 i klubhuset. 

 

  

Bestyrelsesmedlemmer og manager kan træffes på : 

  

Initialer Navn  Telefon Mail/hjemmeside  
(IS) Inger Sørensen 3053 3163 ingerl.s@mail.tele.dk  
(PCB) Peder Carlo Babis 5121 6821 babis@pc.dk  
(LN) Lars Nielsen  3078 4946 LNI@CP.dk   
(PP) Per Plejdrup  2616 6511 pp@realvision.dk  
(JEN) Jørgen Elkjær-Nielsen 9360 9425 jelkjae2@yahoo.dk  
(PL) Per Lauesen   2250 8265 pln@arkil.dk  
(HJO) Hans Jørgen Ovesen 4018 5977 hjo49@icloud.com  
(MR) Martin Riemenschneider 2960 1049 mr@kaloegolf.dk  
 KGC kontor  8637 3605 www.kaloegolf.dk  
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